




Calca el grafit que tens a continuació en paper de ceba.   1
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ELS CASTELLS DE LA CLAU DEL REGNE

ELS CASTELLS DE TUDMIR

ELS CASTELLS DE LA FRONTERA INTERIOR

ELS CASTELLS DE LA MUNTANYA

ELS CASTELLS DE LA FRONTERA DE LA POR

En quin dels cinc blocs de 
l’exposició s’inclou Cocentaina?: 

Llig la informació sobre Roger de Llúria i 
contesta a les preguntes següents:

1   On va nàixer: 

2 Lloc militar que va exercir en la  
        Corona d’Aragó:

3   On va morir: 

4   En quina localitat va construir una 
        torre famosa: 

5   Quins territoris li va cedir el rei:





4 Fixa’t en l’escut del cavaller que apareix al grafit. No està farcit de color, però observa bé
el seu disseny. A continuació intenta identificar-ho amb un dels quatre escuts que t’hi presentem.
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Pere IV  
el Cerimoniós

El senyor Juan  
Fernández Pacheco

Jayr el-Din  
Barba-rossa

 
 Teodomir

Marqués de Villena i home de 
confiança del rei Enric IV de 
Castella.

Rei d’Aragó que va lluitar con-
tra Castella en l’anomenada 
“Guerra dels Dos Peres”.

Senyor de la província o cora 
de Tudmir, que pertanyia al ter-
ritori islàmic d’Al-Àndalus.

Corsari turc, senyor d’Alger. 
Rep un malnom pel color de la 
seua barba.

Segle XVI

Segle VIII

Segle XV

Segle XIV

A més de Roger de LLúria, hi ha altres 4 personatges històrics relacionats amb els castells 
de la nostra província. Relaciona les dades amb els personatges i amb les dates.
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Segle XVI

Segle VIII

Segle XV

Segle XIV

F V

F V

F V

F V

F V

Ara has de centrar la teua atenció en aquella informació de l’exposició que porta el títol 
de “SABIES QUE…”.Digues si són verdaderes o falses aquestes afirmacions i esmena les 
errades si n’hi hagueren.

1   L’embarcador i la Torre de la Mata van ser gestionats per la família de Lluís San-
tàngel, que va ser el promotor econòmic de Cristòfol Colom en el seu viatge a Amèrica.

2   El 1362, el senyor del Castell de Castalla, Ramón de Vilanova, rep l’orde del rei 
castellà de reforçar-ho per a defensar la frontera de l’amenaça del Regne d’Aragó. 

 

3    El Castell de Villena va ser propietat de l’escriptor el senyor Juan Manuel, d’origen 
noble, encara que mai va arribar a visitar aquest castell.

4    El geògraf àrab al-Idrisī va escriure en el segle XII que la Madinat Laqant (Ala-
cant) és una ciutat molt gran, amb socs (mercat), amb vint mesquites, i una alcassaba 
inexpugnable.

5   L’any 1296 el Castell d’Alacant va ser pres a l’assalt pel rei Jaume II, després d’un 
assetjament llarg que va durar dos anys.





F V

F V

F V

F V

F V

6  El corsari Dragut va desembarcar el 1550 a l’Albufereta i ataca la vila de Sant 
Joan, i va capturar 1.300 persones. 

7   Les festes de Moros i Cristians d’Alcoi estan inspirades en un succés històric: 
la derrota d’un exèrcit musulmà sublevat en el lloc anomenat la Canal (El Puig). 

8   L’any 1304 una incursió de tropes del Regne Nassarita de Granada ataca i incen-
dia completament les muralles i la vila de Cocentaina, per la qual cosa des de llavors 
es coneixen els seus habitants com a “socarrats”. 

9    La torre gòtica del Castell de Cocentaina va ser erigida entre els anys 
1505-1525 per Saurina d’Enteça, dona del difunt almirall Roger de Llúria. 

10  El IX Comte de Cocentaina encarrega entre els anys 1613-1623 al pintor Je-
rónimo Rodríguez de Espinosa les pintures de la volta de la Sala Daurada del Palau 
Comtal de Cocentaina, on es narra la història de la família Coloma. 
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CALLOSA DEL SEGURA
ORIHUELA

FORNA

AMBRA

PERPUTXENT

CASTALLA

CASTELLS DE LA 

FRONTERA DE LA 

POR

CASTELLS DE LA 

MUNTANYA

CASTELLS DE 

TUDMIR

CASTELLS DE LA 

CLAU DEL REGNE CASTELLS DE LA 

FRONTERA INTERIOR

ALACANT

ILLA DE TABARCA

NOVELDA

VILLENA

Distribueix aquests 10 castells en cadascun dels cinc grups. 
 Hi ha dos castells per cada grup.




